1.
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti
Szervezete elıterjesztésében, az MGYT jóváhagyásával a Társaság elnöksége a
Koritsánszky Ottó Emlékérmet – amelyet 1982-ben alapítottak a nemzetközi
kapcsolatok területein kifejtett kiemelkedı tevékenység elismerésére
Dr. Soós Gyöngyvér – professzor asszony részére adja át.
Soós Gyöngyvér - A Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán,
1969-ban szerzett kitüntetéssel vörösdiplomát. 1981-ben doktorált "Sub auspiciis Rei
Publicae Popularis" minısítéssel. 1997 –ben a SOTE-n Ph.D. doktori címet szertett, majd
2000-ben a Szent-Györgyi Albert OTE-en habilitált.
Két szakvizsgája van: 1982. Gyógyszerhatástan és toxikológia, 2003. Klinikai
gyógyszerészet
Több évig dolgozott a SOTE Bırklinikán mint klinikai gyógyszerész 1999-tı a Szegedi
Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének igazgatója.
Tudományos munkássága a bırgyógyászati klinikai-farmakológia, a
pharmacoepidemiológia és a pharmacoeconomia szakterületekhez köthetı.105 közleményt
írt, 220 elıadása hangzott el, 2 könyv, 3 könyvfejezet, 4 jegyzet és 3 jegyzet részlet jelzi az
intenzív munkásságát.
Oktató munkája során részt vesz a graduális és postgraduális képzésben
Korábbi kitüntetései: Kiváló Gyógyszerész , Dávid Lajos Emlékérem, Földvári
Alapítvány (Semmelweis Egyetem Bırklinika) 1993. évi díjazottja, Eü. Miniszter Elismerı
Oklevél: " a klinikai gyógyszerészet ügyének fellendítéséért", MGYK Pro Homile Nobile
Pharmaciae valamint Végh Antal Nívódíj.
Tagja több szakmai társaságnak, szervezetnek, szövetségnek melyek közül csak néhány
adat amely sokrétő munkásságát tükrözi:
Megalakulása óta tagja a Kórházi – Klinikai Gyógyszerész Szakmai Kollégiumnak, és
vezetıje a Klinikai Szakcsoportnak.
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European Assotiation of Hospital Pharmacists delegáció vezetı
European Drug Utilization Research Group general comiittee member
Europharm Forum
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Prof. dr. Soós Gyöngyvér a Koritsánszky Ottó Emlékérmet a nemzetközi
kapcsolatok területén – 1994-tıl - kifejtett több mint másfél évtizedes, önzetlen
és kiemelkedı kapcsolatépítı és fenntartó munkája elismeréseként kapja!
A kitüntetés átadására Prof. Dr. Klebovich Imrét a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság elnökét és Prof. Dr. Botz Lajost a társaság
tudományos alelnökét kérem fel.

2.
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti
Szervezete elıterjesztésében, az MGYT jóváhagyásával a Társaság elnöksége a
Societas Pharmaceutica Hungarica Emlékérmet – amelyet 1984-ben alapítottak
a gyógyszerészet területein kifejtett kiemelkedı szakmai és társasági
tevékenység elismerésére
Dr. Szabó Csongor – fıgyógyszerész részére adja át.
Szabó Csongor - 1977-ben szerzett gyógyszerészi diplomát a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Végzést követıen rövid ideig közforgalmú
gyógyszertárban dolgozott Debrecenben, majd 1979-ben a Debreceni Orvostudományi
Egyetem Gyógyszertárában helyezkedett el, ahol 4 éven át a Gyógyszertár Analitikai, 1984tıl 2005-ig az Infúziós Laboratóriumának vezetı funkcióját töltötte be.
Tudományos és szervezı munkájának köszönhetıen hosszú éveken keresztül az Infúziós
Laboratórium a hazai középüzemő aszeptikus gyógyszergyártás meghatározó egysége volt.
1984-tıl látja el a vezetı helyettesi feladatokat. 2002-tıl látja el az Egyetemi Gyógyszertár
Minıségbiztosítás vezetésével kapcsolatos feladatokat.
1981-ben az „Izotópok biomedicinális alkalmazása” szakterületen szerzett képesítést, ezt
követıen 1983-ban „Gyógyszerhatástan”-ból, majd 2003-ban „Kórházi Gyógyszerészet”-bıl
tett sikeres szakgyógyszerészi vizsgát.
1984-ben biofarmáciai témájú disszertációjával doktori címet szerezett „summa cum laude”
minısítéssel.
1996-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen egyetemi másoddiplomát szerzett
„Gyógyszerügyi menedzser” szakon.
Elıadásaival, posztereivel rendszeresen részt vesz hazai és külföldi szakmai rendezvényeken.
Tíz évig oktatóként mőködött közre a debreceni fogorvostan-hallgatók gyógyszertani
képzésében, illetve a debreceni gyógyszerész képzés beindítása óta folyamatosan részt vesz a
gyógyszerészhallgatók elméleti és gyakorlati képzésében, valamint a gyógyszerészek
továbbképzésében.
Társszerzıje az „Injekciók elegyíthetısége infúziókkal” és az „Onkológiai ismeretek
gyógyszerészeknek” címő szakkönyveknek.
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Végzést követıen belépett a Magyar Gyógyszerészeti Társaságba, ahol 1983-tól a Kórházi
Gyógyszerészeti Szervezet vezetıségének tagja, 1991-2004. között az elnökségen belül
általános titkári funkciót látott el, majd 2004-tıl alelnöki feladatokat lát el. A nemzetközi
társaságok közül tagja az EAHP-nek (European Assotiation of Hospital Pharmacists) és a z
ISPOR-nak ( International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research)
Második ciklusban választották meg a Kórházi - Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai
Kollégium titkárává.
Megalakulásától kezdve tagja a Magyar Gyógyszerész Kamarának, ahol 8 évig tagja volt az
országos elnökségnek.
Aktív szerepe volt a „Magyar Kórházi Gyógyszerészetért” alapítvány, valamint a „Klinikai
Gyógyszerészetért” alapítvány létrehozásában, melynek jelenleg is kurátora, illetve elnöke.
Egyik értelmi szerzıje, létesítıje és szerkesztı bizottsági tagja a kórházi gyógyszerészek
lapjának, a „Hírmondó”- nak..
1989-ben „Kiváló Munkáért” kitüntetésben részesült, 1998-ban az egészségügyi miniszter
„Miniszteri Elismerı Oklevél” odaítélésével ismerte el a kórházi gyógyszerészet érdekében
kifejtett munkáját. 2000-ben megkapta a kórházi gyógyszerészek egyik legrangosabb
kitüntetését, a Dávid Lajos Emlékérmet, 2004-ben pedig a „Pro Sanitate” díjat vehette át.
A kórházi gyógyszerészek egyik legszínesebb egyénisége, akire mindig lehet
számítani. Szervezı és szakmai munkáival nagyban hozzájárult a
gyógyszerészet és a kórházi gyógyszerészet fejlıdéséhez, szorgalmazva annak
továbblépési lehetıségeit.
A kitüntetés átadására Prof. Dr. Klebovich Imrét a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság elnökét és Prof. Dr. Botz Lajost a társaság
tudományos alelnökét kérem fel.

3.
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti
Szervezete elıterjesztésében, az MGYT jóváhagyásával a Társaság elnöksége a
Dávid Lajos Emlékérmet – amelyet 1982-ben alapított és Osváth Mária tervei
alapján készítetett el a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet és a kórházi
gyógyszerészek legmagasabb szakmai elismerése, ez évben kiemelkedı
munkájáért:
Dr. Czakó Katalin – szakgyógyszerész, és
Dr. Lakiné Dr. Michl Szilvia – fıgyógyszerésznı kapja.
Czakó Katalin - Szegeden a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
Gyógyszerésztudományi Karán 1973-ban szerzett gyógyszerész diplomát.
1981- ben szerezte meg elsı szakvizsgáját Gyógyszer ellátás és gyógyszerügyi szervezésbıl,
2004-ben pedig Kórházi gyógyszerészet szakágból szerzett szakképesítést.
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1986-ben szerzett doktori címet - summa cum laude minısítéssel, Dr. Mohr Tamás irányítása
mellett. Doktori disszertációjának témája a kórházi gyógyszerészethez kötıdött.
Elsı munkahelye 1973-1978 a Fıvárosi Tanács Gyógyszertári Központja volt.
1978-2001 Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egyetemi Gyógyszertárában, majd
2001-2002-ben a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerügyi
Szervezési Intézete Szabolcs utcai részlegének mb. fıgyógyszerésze.
2002-2007-ig Országos Gyógyintézeti Központ Intézeti Gyógyszertárában,
2008-tól pedig a Fıvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Gyógyszertárában
tevékenykedik.
1975-ben részt vett a fiatal gyógyszerészek részére szervezett XI. Rozsnyay Mátyás
Emlékversenyen, „Adatok az amidazophen bomlástermékeinek kimutatására” címmel tartott
elıadást– igen szép eredménnyel.
Dr. Czakó Katalin – gyógyszerésznı, szakmai munkáját mindvégig a kitartás, a
szorgalom, a szakmai igényesség, a tenni akarás, segítıkészség, a fiatalok
felkarolása, képzése és az etikus magatartás jellemezte. Ezt a több évtizedes
kiemelkedı, kórházi szakterületen végzett munkáját szeretnék elismerni a
Dávid Lajos Emlékéremmel!
A kitüntetés átadására Dr. Higyisán Ilonát a Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének elnökét és Dr. Pintye Jánost a
Szervezet tiszteletbeli elnökét kérem fel.

Michl Szilvia – a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 1983ban szerzett gyógyszerész diplomát.
1990- ben szerezte meg elsı szakvizsgáját Gyógyszerhatástanból, 2004-ben pedig Kórházi
gyógyszerészet szakágból szerzett szakképesítést.
Munkahelyei:
1983. febr-június között a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Gyógyszertári Központhoz
tartozó közforgalmú gyógyszertárban dolgozott Berettyóújfalun,
beosztott gyógyszerészként
1983.jún-1984 jún. Baranya Megyei Tanács Gyógyszertári Központhoz tartozó
közforgalmú gyógyszertárban dolgozott, Mohácson, szintén
beosztott gyógyszerészként
1984. június-1995
Baranya Megyei Tanács Gyógyszertári Központhoz tartozó
közforgalmú gyógyszertárban dolgozott, Hímesházán,
gyógyszertárvezetıként
1995. július 1-tıl
jelenlegi munkahelyén,
Mohácson a Városi Kórház intézeti
gyógyszertárában dolgozik, ahol intézeti vezetı fıgyógyszerész.
Az intézeti gyógyszertárban, az országban elsıként számítógépes rögzítéssel megvalósította a
gyógyszerek betegig történı követését. A gyógyszertár kollektívájával együttesen, ezért a
munkáért 2006-ban miniszteri dicséretben részesült.
Dr. Lakiné Dr. Michl Szilvia – fıgyógyszerésznı, közel 15 éves kiemelkedı
kórházi gyógyszerészeti munkáját, kitartását, az új szakmai területek iránti
nyitottságát, jó szervezıkészségét szeretnénk elismerni a Dávid Lajos
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Emlékéremmel! Személyében olyan embert ismertünk meg, akinek jelleme a
vidámságot és a szerénységet ötvözi és egyénisége mindannyiunk számára
követendı és példaértékő.
A kitüntetés átadására Dr. Higyisán Ilonát a Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének elnökét és Dr. Pintye Jánost a
Szervezet tiszteletbeli elnökét kérem fel.

4.
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti
Szervezete elnöksége 2001-ben elhatározta, hogy emlékérmet alapít,
társszervezetek, támogatók, oktatók szakmai és szakmapolitikai munkájának
elismerésére.
A Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérmet Hadházi Gergı szobrászmővész
tervezte és készítette bronzból.
Az emlékérmet, kétévente adják át Kongresszusaik alkalmával, az intézeti
gyógyszerészetet támogató szakemberek munkájának elismerésére.
Ezen a kongresszuson a kitüntetést:
Megyeri Béla a Richter Gedeon Rt. belkereskedelmi igazgatója
és
Szabó Ferenc a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója kapja.
Megyeri Béla – A Budapesti Közgazdasági Egyetem Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok
Szakon szerzett közgazdász, majd késıbb szakközgazdász diplomát.
Harminchat éve dolgozik a gyógyszerellátás, gyógyszer-kereskedelem területein.
Elsı munkahelye a Medimpex Gyógyszerkülkereskedelmi Vállalat, ahol 1974-tıl dolgozott,
mint piackutató majd üzletkötı. Négy évig volt Argentinában a Medimpex irodavezetıje,
majd a Latin Amerikai Osztály vezetıje.
18 év után váltott, és 1992-ben a Richter Gedeon Gyógyszervegyészeti Gyárhoz került, ahol
jelenleg is dogozik, mint belkereskedelmi igazgató.
Saját bevallása szerint is ez nem egy hosszú munkahelyi lista, 2x 18 év egy - egy helyen, de
munkája igen változatos és érdekes volt.
A Richter belkereskedelmi igazgatójaként számos erıfeszítést tett annak érdekében, hogy a
részünkrıl felmerülı felhasználói elvárásokat a kórházellátó és operatív orvos-látogató körön
keresztül teljesíteni tudják. Törekedett arra, hogy munkatársaival együtt, következetes
tájékoztatáson alapuló kapcsolatokat alakítsanak ki a kórházi gyógyszerészekkel, melyeket az
etikus magatartás és munkastílus jellemez.
A Kórházi Szervezet is évek óta részesül Megyeri Béla nagyvonalú
támogatásában. A Kórházi Gyógyszerészetért emlékérem átadásával
szeretnénk megköszönni bíztatását és humánus, konstruktív együttmőködését.
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A kitüntetés átadására Dr. Higyisán Ilonát a Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének elnökét és Dr. Trestyánszky Zoltánt
a Kórházi-Klinikai Szakmai Kollégium elnökét az emlékérem alapítóját kérem fel.

Szabó Ferenc - A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügy - Szociológia
szakán szerzett diplomát 1990-ben.
Szakmai pályafutás a során kezdetben Management Vezetési - Szervezési Tanácsadó, majd
1994-ben került kapcsolatba a gyógyszer-kereskedelemmel. 1994-98 között a Dr. Varius
Kereskedelmi Kft, ügyvezetı igazgatója, a cég tevékenységi köre: gyógyszerkiskereskedelem volt.
1998. szeptemberétıl dolgozik a Hungaropharma Rt-nél melynek elıbb elnökvezérigazgatója, majd 2002. áprilisától vezérigazgatója.
Több gazdasági tisztsége van melyek közül a számunkra is fontosat emelnénk ki: 1999tıl Gyógyszer-nagykereskedık Szövetségének elnöke.
Társadalmi tisztségei közül megemlítenénk, hogy 2001-tıl, a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem Alapítvány kuratóriumának elnöke, és tagja a Magyar
Kórházi Gyógyszerészetért Alapítványnak is.
Szabó Ferenc vezérigazgató Úr több mint egy évtizede segíti szakmai
munkánkat és biztosítja lehetıségei szerint a zavartalan kórházi
gyógyszerellátást valamint a gyógyszerészek szakképzésének lehetıségét. Ezt
a támogató munkát szeretnénk elismerni és megköszönni a Kórházi
Gyógyszerészetért emlékérem átadásával.
A kitüntetés átadására Dr. Higyisán Ilonát a Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének elnökét és Dr. Trestyánszky Zoltánt
a Kórházi-Klinikai Szakmai Kollégium elnökét az emlékérem alapítóját kérem fel.

5.
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti
Szervezete második alkalommal ad ki emléklapot és érmet, kiváló szakmai
munkáért. Most négy fiatal kollega kapja meg a KGYSZ elnökségének kitüntetı
elismerését:
Dr. Bodó Gabriella
A miskolci Megyei Kórházban az onkológiai területen végzett kiemelkedı szakmai és
szervezı munkájáért, valamint, mert folyamatosan segítette az elmúlt idıszakban intézetén
kívül is a citosztatikus keverékinfúziók készítésének CATO rendszer szerinti elsajátítását.
Aktív szerepet vállalt elıadások, bemutatók és helyi gyakorlati tréningek tartásával.
Dr. Hankó Balázs
A Semmelweis Egyetem gyógyszerellátásának biztosításában kiemelkedı
szerepet tölt be, mint az Egyetem fıgyógyszerésze, a Gyógyszerterápiás
Bizottság titkára. Szakmai irányításával valósult meg az országban
elsıként a gyógyszer-kerettender kiírása, amely mintaként szolgál a
társintézmények számára.
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A gyógyszerellátásban nyújtott szakmai tevékenysége nemcsak hazai, de
nemzetközi szinten is figyelemreméltó. Az EuroPharm Forum jelenlegi
alelnökeként, a Szervezet által 2006 óta kiadott, a betegközpontú
gyógyszerészetet szolgáló dokumentumok kidolgozásában meghatározó
tevékenységet végez.
Dr. Hornyák Judit
A pécsi egyetemi klinikák gyógyszerellátása során végzett színvonalas szakmai munkájáért, a
kórházi gyógyszerformulárián alapuló klinikai gyógyszergazdálkodás, valamint a
gyógyszerterápiás bizottságok szakmai és gazdasági gyógyszerértékelési metodikáinak
kialakítása terén mutatott kiemelkedı tevékenységéért. A Kórházi Gyógyszerészeti
Szervezetnek két ciklus óta aktív elnökségi tagja
Dr. Kis Szölgyémi Mónika
A Bajcsy-Zsilinszky Kórházban a betegre szabott gyógyszerelés kapcsán szerzett
elévülhetetlen érdemeket, és nagyban hozzájárult a kórházban a gyógyszergazdálkodás
racionalizálásához, olyan szakmai anyagok elkészítésével, mint a fajlagos mutatók
változásainak bemutatása, mely nagyban segíti a korrekt, naprakész menedzsmenti
döntéseket. A KGYSZ titkáraként és az ESOP ( Európai Onkológiai Szövetség) delegátus
vezetıjeként aktívan részt vállal a társadalmi szervezetek munkájában is.
A kitüntetetteknek szívbıl gratulálunk, további sikereket és eredményes
munkát kívánunk!
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